
INGYENES 2019. JANUÁR

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Házhoz megy a könyv!

Kedves olvasni szerető Nyugdíjasok!

A Szabadkígyósi Községi Könyvtár felajánlja
szolgáltatását azoknak, akik nem szeretnének lemondani

az olvasás öröméről akkor sem, ha már nem képesek személyesen eljönni
a könyvtárba olvasnivalóért.

A szolgáltatás keretében vállaljuk, hogy a mozgásukban korlátozottak,
lakásukhoz kötött idősek számára, minden héten pénteken ingyenesen

házhoz szállítjuk az általuk igényelt könyveket.

Kérjük, hogy vagy konkrét szerzőt és címet vagy témakört
mindenképpen adjanak meg.

Igényeiket jelezhetik az alábbi telefonszámon:

06-70/387-0960

-----------------------------   o   -----------------------------

Kedves olvasni szeretők!

A Szabadkígyósi Községi Könyvtár
használt, de jó állapotú könyvekből

szabad válogatási lehetőséget
kínál Önöknek.

Jöjjenek és nézelődjenek kedvükre!

Időpont:
2019. február 4–15-ig,

minden nap 8.00–16.00 óráig



www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Az iskola hírei

Az óvoda hírei

AZ Általános Iskolákban a téli szünet utáni
    hetek a „félévi hajrá” jegyében telnek. Az
    idén az első félévet január 25-én zárjuk. 

A tanulók ezt követően kapják meg a félévi ér-
tesítőjüket, mely az első féléves munkájuk, ta-
nulmányaik eredményét tükrözi.

A nyolcadikosok központi felvételi eljárására 
2019. január 16-án került sor. Ezt a feladatsort 
azoknak kellett megírni, akik olyan középisko-
lába jelentkeznek, ahol ez elő volt írva.

Advent az óvodában

AKarácsony ünnepét meg-
  előző adventi időszak
   minden ember számá-

ra a készülődés, a várakozás 
örömének időszaka. Az ün-
nepvárás hangulata, a közös 
tevékenységek jobban ösz-
szekovácsolják baráti kapcso-
latainkat, óvodai közösségünket. Immár hagyo-
mánnyá vált, hogy decemberben minden hétfőn 
együtt gyújtjuk meg az adventi koszorú gyer-
tyáit, miközben adventi énekeket énekelünk.

Az idei évben is izgatott gyermekarcok jelen-
tek meg az óvoda ablakaiban december 7-én, a 
Mikulást lesve, aki már kora reggeltől szaloncu-
korral fogadta az oviba érkező gyerekeket és fel-
nőtteket. A gyerekek mikuláscsomagját a Szülők 
Közössége töltötte meg sok-sok finomsággal.

Szintén hagyomány óvodánkban, hogy az ad-
venti időszakban közös karácsonyi készülődésre 
hívjuk és várjuk a családokat, ezzel is erősítve az 
összetartozás érzését. Mézeskalácssütéssel, kö-
zös karácsonyfadísz készítéssel hangolódunk rá 
az ünnepre.

Ebben az időszakban karácsonyi versekkel, 
mesékkel, énekekkel, közös beszélgetésekkel 
tesszük értékesebbé mindennapjainkat. A sza-
bad játék közben rajzolhattak, díszíthettek, bar-
kácsolhattak, új anyagokkal, technikákkal is-
merkedhettek meg a gyerekek. Mindeközben 
fejlődött fantáziájuk, kézügyességük, figyelmük, 

2019. február közepéig kell beadniuk a nyol-
cadikosoknak a jelentkezési lapjukat a kivá-
lasztott középfokú oktatási intézményekbe. Kí-
vánjuk, hogy minden tanulónak sikerüljön a 
felvétele az áhított középiskolába.

Az iskolai farsang február 22-én lesz. A far-
sang a korábbi évekhez hasonlóan jelmezes fel-
vonulással indul az alsósok részéről, majd a fel-
sősök jelmezes műsora következik. Várjuk, és 
szívesen fogadjuk a tombolasorsolásra a fel-
ajánlásokat.

Szabadkígyósi Általános Iskola

erősödött szabálytudatuk, kitartásuk, problé-
mamegoldó képességük.

A karácsonyfa állítás szokását óvodánkban is 
őrizzük. Az idén Makra Lajos ajánlott fel fenyő-
fát, amit az óvó nénik karácsonyi díszbe öltöz-
tettek. A fa alá került ajándékokat a Fenntartó 
támogatta. Köszönjük szépen a segítséget és az 
adományokat.

December 19-én a katolikus templomban 
szervezett karácsonyi koncerten az óvodás gye-
rekek és az újkígyósi Mosolyklub gyermekkó-
rusa lélekmelengető, bensőséges üzenetet 
hordozó dalokkal varázsolt ünnepi hangulatot 
közénk.

Óvodánk nevében megköszönöm
a támogatók adományait és segítő

együttműködését.

Támogatók: Szabadkígyós Község Önkormány-
zata, Szabadkígyósi Nyugdíjas Klub, Süliné Forró 
Zsuzsanna, Purecse Istvánné, Nagy Lászlóné 
képviselőtestületi tagok, Balogh András Szabad-
kígyósi Polgárőr Egyesület, Grim Ferenc, Ilyés 
Zsolt plébános, Perlaki Pálné, Páger Józsefné, 
Újkígyósi Mosolyklub, Hajgató Zoltán és csa-
ládja, Bajka Attila és családja, SZMK.

„A hajnali harangszónak gilingalangója
Hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója.

Azért friss jó egészséget,
bort, búzát és békességet

Adjon Isten bőven
az új esztendőben.”

FARKAS MÁRIA
óvodavezető
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. december havi döntéseiről

Elfogadták a 2019. évi munkatervet

A képviselő-testület elfogadta saját, 2019. évi 
munkatervét jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal.

Jóváhagyták a 2019. évi ellenőrzési tervet

A képviselő-testület jóváhagyta 2019–2022. évi 
ellenőrzési stratégiai tervét, elfogadta 2019. évi 
ellenőrzési tervét, továbbá a terv megvalósítá-
sához szükséges költségvetés forrást a 2019. 
évi költségvetése terhére biztosítja. A képvise-
lő-testület jóváhagyta a 2018. évi ellenőrzési 
terv módosítását.

Elfogadták a DAREH beszámolóját

A képviselő-testület a DAREH Önkormányzati 
Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját elfogadta.

Meghatározták a Belvízvédelmi terv
elkészítésének határidejét

A képviselő-testület a település Belvízvédelmi 
tervének elkészítésének határidejét 2019. jú-
nius 30-i időpontban határozta meg. Felha-
talmazta a Polgármestert a Belvízvédelmi terv 
elkészíttetésére, szakmai véleményezés benyúj-
tására, a további intézkedések megtételére.

Elfogadták
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot

A képviselő-testület elfogadta a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot, melynek része az Intéz-
kedési Terv.

Visszavonták
az Inkubátorház korábbi bérleti díjaira

vonatkozó határozatokat

A képviselő-testület az önkormányzati tulaj-
donú Szabadkígyós, külterület 050. helyrajzi 
számú Inkubátorház bérbe adható üzemcsar-
nokaira kiszabható bérleti díjak meghatározásá-
ról szóló 125/2002. (XII. 16.), 19/2008. (II. 18.), 
101/2008. (X. 28.) számú határozatokat 2019. 
január 1. napjától visszavonta. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a Polgármestert a 65/2018. 
(VI. 28.) számú határozatában megszabott bér-
leti díjaknak megfelelően az új bérleti szerződé-
sek megkötésére.

A Szabadidő SC támogatásáról
döntöttek

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő 
Sport Club számára a helyi fiatalok sportolási le-
hetőségének biztosítására 250 000 Ft-os vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott előfinanszí-
rozással. Felhatalmazta a Polgármestert a támo-
gatási szerződés megkötésére és aláírására.

Megalkották
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

szóló rendeletet

A Képviselő-testület megalkotta a 2019. évi át-
meneti gazdálkodásról szóló rendeletet, mely a 
2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig 
meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, 
amelyek között az Önkormányzat és intézmé-
nyei a bevételeiket folyamatosan beszedik és a 
szükséges kiadásokat teljesítik.





TISZTELT KAMARAI TAGOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatékonyabb működésünk érdekében

2019. februártól változik a Kamara ügyfélfogadási rendje.

2019. február 4-től a szabadkígyósi Falugazdász Irodában
minden hónap első csütörtöki napján 8 órától 11 óráig

várjuk tisztelt tagjainkat!

BÉKÉSCSABAI ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNKBAN
2019. FEBRUÁR 4-TŐL HOSSZABB NYITVATARTÁSSAL ÁLLUNK TAGJAINK RENDELKEZÉSÉRE

hétfőtől csütörtökig 7.30–16.30 óráig és pénteken 7.30–14.00 óráig.

Tájékoztatás hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról
2019. I. negyedév – Szabadkígyós

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:  5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
a Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:  2019. január 14., hétfő 11.15–12.15 óráig;
2019. február 11., hétfő 11.15–12.15 óráig;
2019. március 11., hétfő 11.15–12.15 óráig.

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Személyesen:  5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.

(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtökön 7–19 óráig).

A hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai:

Hulladék fajtái Körzet
2019. január 2019. február 2019. március

Dátum Napok Dátum Napok Dátum Napok
Kommunális 
(vegyes) hulladék

I. hetente hétfő hetente hétfő hetente hétfő
II. hetente szerda hetente szerda hetente szerda

Szelektív hulladék – 11. péntek 8. péntek 8. péntek

Zöldhulladék – fenyőfa – 17.
fenyőfa – 24.

csütörtök
csütörtök – – – –

További részletes információkról és ügyintézési lehetőségekről a www.dareh.hu oldalon is
tájékoztatást nyújtunk.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.


